
     

 

Siaran Pers 

Untuk Disiarkan Segera 

 
Bhinneka.Com Bermitra dengan KoinWorks, 

Hadirkan Solusi untuk Belanja Modal Bisnis secara Daring  
Berikan Pembiayaan Produktif hingga Rp2 Miliar 

 
Jakarta, 5 Oktober 2020 - Sebagai business super ecosystem, Bhinneka.Com selalu fokus 
menghadirkan layanan dan solusi untuk membantu para pelaku bisnis dari berbagai segmen. 
Mulai dari sisi hulu sampai hilir, seperti akses bahan baku, pengelolaan produksi yang efisien, 
pemasaran yang lebih luas; hingga operasional yang mencakup permodalan, akses vendor 
maupun jasa, layanan logistik dan alur pasok (supply chain). 
 
Kali ini, Bhinneka.Com menyambut kehadiran mitra baru, yaitu KoinWorks, platform fintech 
Super Financial App yang menyediakan ragam layanan finansial untuk para pelaku UKM.  
 
Layanan KoinWorks di Bhinneka.Com bisa dinikmati mulai September 2020 untuk semua 
pelanggan, terutama UMKM. Secara khusus, produk KoinWorks yang tersedia di platform 
Bhinneka.Com adalah KoinBisnis, pembiayaan bagi para pelaku UMKM dalam belanja modal 
bisnisnya. 
 
“Bermitra dengan KoinWorks merupakan salah satu wujud upaya bersama menjaga dan 
memberdayakan UMKM Indonesia, terlebih di masa-masa untuk mulai #BangkitLagi seperti 
saat ini, kami berharap semua pihak mendapatkan manfaat baik dan saling mendukung 
sebagai satu ekosistem usaha” sambut Chief of Commercial and Omni Channel 
Bhinneka.Com, Vensia Tjhin. 
 
Spesifikasi KoinBisnis di platform Bhinneka.Com memungkinkan para pelanggan (termasuk 
para Merchant) mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal bisnis mulai 
Rp5 juta hingga Rp2 miliar dengan bunga mulai 0,75% per bulan. Tenor atau jangka waktu 
yang bisa dipilih sampai 24 bulan, dan tanpa biaya penalti untuk pelunasan lebih awal. Lalu, 
meskipun pembiayaan ini untuk modal bisnis, tetapi pelanggan tidak dibebani dengan 
agunan. 
 
“Dari spesifikasi layanan yang disediakan KoinWorks di Bhinneka.Com, kami yakin pasti bisa 
menjadi alternatif solusi bagi para wirausaha yang sedang membutuhkan modal berupa 
perangkat dan peralatan produksi yang tersedia di platform kami. Selain  produk IT,  berbagai 
alat produksi, heavy equipment, peralatan kesehatan, dan sebagainya,” lanjut Vensia. 
 
Secara terpisah, Chief of Operating Officer KoinWorks, Bernard Arifin menyampaikan, 
“Sebagai perusahaan yang berfokus untuk menyediakan solusi finansial bagi sektor UKM di 
Indonesia, KoinWorks menyambut baik kolaborasi dengan Bhinneka.com melalui produk 
pembiayaan produktif KoinBisnis. Kolaborasi ini pun sekali lagi mengukuhkan komitmen 
KoinWorks untuk ikut serta dalam upaya menggerakan kembali roda perekonomian Indonesia 
melalui peningkatan daya produksi para pelaku UKM demi menghasilkan komoditas yang 
dibutuhkan pasar.” 



     

 

 
Ke depannya, kerja sama antara Bhinneka.Com dan KoinWorks akan dikembangkan lebih jauh 
lagi, demi skema dan potensi pemberdayaan UMKM yang lebih optimal di seluruh Indonesia. 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat disimak di laman bhinneka.com/promo/koinworks, atau 
hubungi 021-29292828. 
 
 

-SELESAI- 
 
Tentang Bhinneka.Com  
Bhinneka.Com, pionir e-commerce di Indonesia, sejak tahun 1993 melayani UMKM, korporasi, dan lembaga 
pemerintah. Memiliki jaringan toko fisik di kota-kota besar dan kantor cabang di 33 provinsi, kami menyediakan 
produk  IT, business solutions, tools, material hingga kebutuhan sehari-hari. Bhinneka.Com adalah super 
ekosistem untuk bisnis; sebagai business enabler kami mempertemukan para pelaku bisnis untuk pemenuhan 
kebutuhan barang dan jasa dari hulu ke hilir secara efisien melalui platform end-to-end eProcurement sehingga 
#BelanjaBisnisJadiPraktis. 
 
Bhinneka.Com adalah toko online pertama yang terdaftar di e-Katalog LKPP, serta mendapat penghargaan 
untuk Dukungan Keterbukaan Data Marketplace dari Kemkominfo (2018), Kontribusi terhadap Penerimaan 
Negara WP VIP-1 dari Ditjen Pajak (2017-2019), serta dianugerahi Best Brand Award (2018-2019) dari CMO 
Asia. 
 
Belanja bisnis: www.bhinneka.com 
Blog: www.blog.bhinneka.com 
 

Tentang KoinWorks 

KoinWorks adalah sebuah Super Financial App yang merupakan pemenang Asian Banker Financial Innovation 

Award 2019 untuk Kategori Pinjaman, Top 5 VISA finalist dalam ajang VISA Everywhere Initiative serta Top Fintech 

Startup Soonicorn Award 2020 oleh Traxcn sebagai fintech yang berpotensi untuk menjadi unicorn. KoinWorks 

menawarkan ragam produk finansial dimana pengguna dapat mengelola aset dan pinjaman melalui satu 

platform/aplikasi. Merupakan sebuah terobosan evolusi teknologi finansial dengan menjadikan komitmen dalam 

memberikan solusi keuangan terbaik yang dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang menjadi DNA 

perusahaan. 

 

Informasi lebih detail: www.koinworks.com 
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